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                       Zakázka č.170251 

 

 
                             Ze dne: 05.02.2018 

RYCHLOST 
• 130 km/h 
• Bez tachografu 
• Bez omezovače rychlosti 
• 105 l palivová nádrž 
• Technologie Twin Turbo 

LEHKOST 
• Užitná váha valníku až 1200 kg 
• Odlehčené komponenty : rošt, konstrukce, podlaha 

EKONOMICKÝ PROVOZ 
• Nižší silniční daň 
• Neplatí se mýtné 
• Větší objem nakládky 
• Náhradní díly skladem 
• Rychlý servis 

FINANČNÍ ÚSPORY A FINANCOVÁNÍ 
• Úspora 100.000,- Kč oproti běžné ceně na trhu 
• Možnost odpočtu až 129.000,- Kč na DPH 
• Výhodný spotřebitelský úvěr jiná forma 
   financování, nabídka z několika možností 
 

SERVIS 
• SERVIS  podvozku v síti OPEL po celé ČR 
• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS v PARAGAN s.r.o.  
             - opravy a výroba bočnic 
             - opravy a výroba nové plachty 
             - opravy topení a spacích kabin 
             - opravy mechanického poškození 
             - opravy po nehodách 
             - garanční prohlídky a přípravy na STK 
 
SLEVA 10% NA VŠECHNY OPRAVY PŘI NÁKUPU 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A OPRAVÁCH V SERVISU PARAGAN 

VÝHODY POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZIDLA EURO MASTER 

mailto:jhrazdira@paragan.cz
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Specifikace podvozku 
Typ podvozku Celková 

hmotnost 
Kabina Barva 

kabiny 
Pneu Nádrž 

(litrů) 
Pérování Rozvor 

(mm) 
RENAULT MASTER 
170k E6 

3 500 1 + 1 bílá R 16C  105 mechanické L3 

• Přední a zadní nárazník  
• ocelová kola 16“      
• okrasné kryty kol celoplošné      
• airbag řidiče      
• systém kontroly trakce ESP      
• stabilizační systém ESC      
• wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu      
• funkce zamknutí dveří po rozjezdu     
• centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči     
• klíč se 2 tlačítky      
• mlhovky      
• rezervní kolo 
• palubní počítač 
• tempomat         
• palivová nádrž 105l     

  

• látkové čalounění    
• krytá přihrádka na palubní desce     
• jednomístné sedadlo spolujezdce s loketní 

opěrkou   
• sedadlo řidiče odpružené podélně nastavitelné s 

loketní a bederní opěrkou      
• manuální klimatizace vč. pylového filtru     
• elektrické ovládání oken vpředu     
• impulzní ovládání okna řidiče     
• elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, 

vyhřívaná     
• rádio RO- 13 s CD přehrávačem, Bluetooth, USB a 

AUX    
• alternátor 185A 

Specifikace nástavby 
 délka šířka výška 
Celkové rozměry nástavby (mm) 4 950 2 150 2360 
Vnitřní rozměry nástavby (mm) 4 880 2 080 2300 
Mezirám hliníkový - legovaný 
Podlahový rošt hliníkový - legovaný + výztuhy mezi příčkami, úprava pro paletový vozík 
Obvodový profil hliníkový s povrchovou úpravou  ELOX 
Podlaha foliovaná překližka protiskluzová tl.15 mm – vodovzdorná 
Bočnice 400 mm nedělené hliníkové, povrchová   úprava ELOX 
Přední čelo 400 mm   pevné 
Zadní čelo 400 mm sklopný schůdek 
Otvírání třístranné  
Konstrukce plachty  2 300 mm od podlahy ložné plochy , hliníková konstrukce, stropní hliníkové trubky 
Boční latění hliníkové desky  
Příslušenství plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami, vnější osvětlení LED dle EHK 
Kotvící prvky 10ks kotevních ok v obvodovém profilu 
Plachta Mehler Haku, barva šedá, kapsy proti nafukování, celní 
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Doplňky Spací nástavba PONY ADAPT ekonomik 1000 mm, Topení WEBASTO  s rozvodem do 
spací nástavby 

Hmotnost nástavby cca 460 kg 
 
 
 

Volitelné doplňky za příplatek 
Název Váha v kg Cena v Kč 
Podjezdové zábrany 12 2.200,- 
Schránka na nářadí 60l 8,5 1.950,- 
Soudek na vodu 30l 6 1.790,- 
Přídavné vzduchové odpružení zadní nápravy 19 17.900,- 
 
 
 
 
 

Cena je uvedena bez 21% DPH. 
 
Nástavba je schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č.341/2014 Sb., zákonu 
č. 56/2001 a směrnicím EHK. 

    Cenová kalkulace  
Cena celkem 722.456,- Kč 
Termín dodání skladem 

Platnost nabídky  1 měsíc 
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